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Wielu mi zarzuca, że markiz Poza, który ma tak wyso
kie wyobrażenie o wolności i tak ją ciągle ma na ustach, 
z despotyczną samowolą postępuje wobec swego przy
jaciela. Prowadzi go jak ślepego, jak nieletniego -
i doprowadza dzięki temu do skraju przepaści. Ucie
ka się do intrygi, podczas gdy proste i szczere po
stępowanie doprowadziłoby go o wiele prędzej i pew
niej do celu. 

Rzecz niewątpliwa, że charakter markiza Pozy zy
skałby na piękności i czystości, gdyby postępował 
prościej i wzgardził nieszlachetnymi środkami intry
gi. Przyznam, że taki charakter byłby mi bliższy, ale 
to, co uważam za prawdę, jest mi jeszcze bliższe. Za 
prawdę natomiast uważam, że miłość do rzeczywistego 
przedmiotu i miłość ideału nie działa jednakowo. 
Czysty i szlachetny człowiek, altruista, działający 
z entuzjastycznego przywiązania do swego wyobraże
nia o cnocie często jest zmuszony postępować tak sa
mowolnie jak egoistyczny despota, gdyż przedmiot dą
żeń obu tkwi w nich, nie poza nimi. Ten, który swoje 
postępki modeluje na modłę wewnętrznego obrazu, 
z wolnością innych postępuje równie dowolnie jak 
ten, którego celem najwyższym jest własne ja. 

Prawdziwa wielkość uczucia prowadzi często do 
nadwątlenia cudzej wolności nie mniej niż egoizm 
i żądza władzy, gdyż działa ona w imię idei, a nie 
ze względu na dobro poszczególnego człowieka. Właś
nie dlatego, że ma się na oku całość, aż nazbyt łatwo 
w świetle dalszych perspektyw nikną i giną mniejsze 
sprawy jednostki. 

Przyjaciel i wrór/ 
Drogi jest mi przyjaciel, lecz i dla wropa mam cenę: 
Przyjaciel wskazuje, co mogę, wróg uczy, co 

powinienem 
Wspólny los 

No coz, nienawiść żywimy, dzielą nas pasje, idee 
,ł tu pukiel twych włosów tak samo jak mój bieleje 

Mąciciele sztuk 
Dobra chcecie od sztuk? A czyście godni sami 
Dobra, które się rodzi w wiecznej wojnic z wami 

Przełożył Adolf Sowiński 
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